
Шановні друзі та колеги!

З повагою,
директор ОРІДУ НАДУ при Президентові України   М.М. Іжа  

Сердечно вітаю вас з 12-річницею утворення 
факультету менеджменту!

Період становлення і розвиток факульте-
ту менеджменту відбувся на відповідальний 
час  модернізації національної системи освіти, 
що вимагає ефективної організаційної роботи 
керівництва інституту,  наполегливої праці про-
фесорсько-викладацького складу, відповідальної 
роботи слухачів та студентів.

Факультет менеджменту проводить підготовку 
з дуже потрібних сучасних спеціальностей: про-
ектного менеджменту, інвестиційного менед-
жменту та економічної безпеки, що підсилює 
інноваційний характер спільної роботи, сприяє 
підвищенню стандартів якості освіти. 12 років 
- невеликий час. Проте вже зараз помітні вагомі 
здобутки факультету: сформовано потуж-
ний професорсько-викладацький колектив, якісно організовано навчальний процес, 
підготовлено та випущено біля 1700 висококласних менеджерів, проведено чимало на-
уково-методичних конференцій, семінарів, практичних занять, налагоджено  стабільну 
роботу з підготовки та захисту дипломних і магістерських  робіт, успішно впроваджено 
практику залучення слухачів та студентів до виконання реальних проектів і завдань.  
Професорсько-викладацький склад, слухачі та студенти факультету менеджменту актив-
но беруть учать у різноманітних наукових та громадських заходах, проявляють лідерські 
якості, які притаманні всьому колективу інституту! Ми постійно займаємось творчою, 
ініціативною, інноваційною діяльністю з підготовки сучасних лідерів,  які працюють в 
бізнес-структурах та органах публічної влади Південного регіону.

Я бажаю  факультету менеджменту  довголіття, наповненого   яскравими сторінками 
щоденного життя, а всім святкового настрою, невичерпної енергії та наснаги  на шля-
ху реалізації ініціатив  Президента України В.Ф. Януковича щодо побудови сильної  
процвітаючої України.
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Вітаю викладачів, студентів і співробітників факультету менеджменту з Днем на-
родження факультету!

Вам виповнюється дванадцять років. Для факультету, як і для людини, це юнацький 
вік. Але якщо врахувати скільки за ці роки доброго і корисного зроблено, то можна з 
упевненістю сказати, що наш хлопець-факультет не по роках дорослий і дуже мудрий. 

Особливу гордість за факультет викликають вдалі виступи наших студентів і 
слухачів на наукових конференціях, конкурсах,  змаганнях. 

Це говорить про те, що на факультеті є інноваційний потенціал. І якщо його дбай-
ливо зберігати і розвивати, він стане доброю перспективою розвитку нашої країни. 

Вітаю зі святом! Бажаю успішного навчання, якісних знань, уміння застосовувати їх 
на практиці та  бути завжди затребуваними!

	 	 	 Перший	заступник	директора	
	 	 	 ОРІДУ	НАДУ	при	Президенті	України
	 	 	 д.е.н.,	професор																																																																												А.Г.	Ахламов

Шановні колеги! Дорогі студенти та слухачі!
Щиро вітаю вас з Днем факультету менеджменту! Це свято – черговий крок згуртованості на-

вколо дивовижного світу, що дарує радість пізнання! Роки, проведені в стінах інституту, не тільки 
передують дорозі у майбутнє, а й залишають особливий, незгладимий слід у душі кожного на все 
подальше життя. Немає уз святіше студентської дружби! Немає часу щасливішого, ніж студентська 
пора!

Студентам і слухачам факультету менеджменту відкрита широка дорога до професійних знань, 
радості студентського життя, можливості стати духовно багатою та гармонійно розвиненою 
особистістю. Кожен з Вас, я впевнений, виховує в собі якості лідера, прагне бути кращим у всьому: 
в навчанні, в роботі, в творчості.

Бажаю всім викладачам, студентам і слухачам величезних творчих успіхів, енергії та оптимізму, 

				Декан	факультету	державного	управління																																																										М.П.	Попов

Факультет менеджмента, учебный процесс по подготовке менеджеров, их судьбы мне очень 
близки и понятны, втак как мне пришлось быть у истоков создания  факультета и открытия специ-
альности «Проектный менеджмент» в институте (тогда так называлась нынешняя специальность  
управления проектами). В начале 90-х таких факультетов было единицы. Теперь факультет имеет 
свою, хоть и скромную, историю. Сотни наших  выпускников эффективно трудятся в различных 
отраслях экономики и органах государственного управления. 

Преподаватели кафедры философских и социально-политических наук на факультете менед-
жмента читают все учебные дисциплины гуманитарного профиля. Кафедра  поручила  проводить 
занятия на факультете своим лучшим и самым опытным  преподавателям. Это доценты: Роско-
лотько И.Л. Ростиянов Б.Ю., Яковлева Л.И., Титаренко Л.Н.  Многие годы на факультете трудится 
слава и гордость Одессы, прославленный  разведчик  времен Великой Отечественной войны, 
участник штурма Рейхстага – доцент Савченко Я.А.

	 								 		Кандидат	исторических	наук,	профессор,	
	 								 		зав.	кафедрой	философских	и	социально	-политических	наук																																А.П.	Якубовський

	 	 	 З	повагою,	декан	факультету	менеджменту																О.І.	Воронов

 Общие усилия кафедры направлены на приобщение студентов к истокам и шедеврам мировой и отечественной культуры, 
воспитание у них патриотических начал, чувства высокой ответственности за развитие и процветание нашего государства. 

С праздником!

здійснення найсміливіших планів, успіхів у всіх починаннях, здоров’я і теплоти людського спілкування!

12 років для історії – це мить, а для студентів, слухачів магістратури управління проектами, 
викладачів, працівників – завершений етап власного життя, який дає підстави на хвильку зупи-
нитись, пригадати події минулого й чіткіше усвідомити орієнтири подальшого шляху.

Основне наше завдання – дати не просто знання і вміння їхнього практичного застосування 
в сфері проектного, інвестиційного менеджменту та менеджменту економічної безпеки, але 
і прищепити навики самостійно виконувати завдання, які сучасне суспільство висуває перед 
випускниками нашого факультету: швидко реагувати на проблеми, які постають у роботі ме-
неджера, й  раціонально їх вирішувати. Тут маємо серйозні напрацювання й великі перспек-
тиви. Недарма спеціальності, за якими готуємо студентів, мають значну популярність  і наші 
випускники посідають гідне місце на ринку праці.

Шановні керівники інституту, викладачі, співробітники, майбутні менеджери! Вітаю вас з Днем факультету менеджменту! Ба-
жаю, щоб внутрішня енергія  та удача  ніколи не покидали Вас! Нехай прагнення вчитися і натхнення освоювати все нові і нові вер-
шини знань будуть Вашими вірними супутниками! Успіхів у творчих починаннях, здобутків і звершень на науковій та практичній 
ниві, в особистому житті!
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Поздравляю Всех с Днем факультета менеджмента!
Поздравляю первокурсников с первым экзаменом на зрелость, с первой ступенькой в самостоя-

тельную жизнь, которая многое обещает, но на этой лестнице много препятствий.
Поздравляю студентов старших курсов. Высшее образование – это путь, который дается чело-

веку для достижения поставленных целей в избранной профессии. И только идущий  его осилит. 
Желаю настойчивости, дерзаний, ответственности.

Поздравляю преподавателей! Именно вы своим неустанным трудом, верностью избранной про-
фессии, вызываете у всех глубокое уважение и признательность. Вы стоите у истоков формирова-
ния гражданина страны, в ваших руках судьба каждого студента, будущее государства!!!

Пусть каждый год открывает для вас новые горизонты познания мира и себя; преподавателей 
вдохновляют успехи студентов; родителей - гордость за детей.  

Завідувач	кафедри	менеджменту	організацій																													Н.Э.	Красностанова	

Дорогие студенты и слушатели факультета менеджмента! Студенческие годы пролетают быстро, 
поэтому с первого дня к учебе следует относиться очень серьёзно. Особо подчеркну, что очень важ-
но для студента – это умение сбалансировать свою учебу и остальную студенческую жизнь. Пом-
ните, за эти пять лет необходимо успеть сформировать такой потенциал знаний и навыков, который 
к моменту окончания института позволит Вам стать высокопрофессиональными специалистами, 
востребованными на рынке труда. Свою квалифицированную помощь в этом окажут Вам как пре-
подаватели и сотрудники Института, так и успешные практики – руководители и предприниматели. 

Пройдёт время, и годы, проведённые Вами в стенах Института, станут историей, но студенчество 
навсегда останется в Вашей памяти. Убеждена, Институт станет для Вас Альма-матер - местом, где 
получают основные знания и профессию, приобретают друзей на всю жизнь. Желаю Вам успешной 
учебы, поздравляю с тем, что Вы учитесь в Одесском региональном институте государственного 
управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Завідувач	кафедри	управління	проектами																																		 				Т.Н.	Безверхнюк	

Дирекція Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту та На-
вчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету 
“Львівська політехніка” сердечно вітають колектив факультету менеджменту Одесь-
кого регіонального інституту державного управління Національної академії держав-
ного управління при Президентові України із першим 12-літтям!

Завершилося перше коло циклу Вашого розвитку (за східним календарем) і 
відзначаючи Ваші теперішні здобутки бажаємо творчого процвітання, наукових 
злетів, педагогічного талану і доброї людської долі!

Директор	НН	ІНЕМ																																																																											проф.,	д.е.н.	О.	Кузьмін		
Директор	НН	ІПДО																																																																												доц..,	к.т.н.	В.Якубенко	
Зав.	кафедри	технології	управління																																																		проф..,	к.е.н.	Р.Фещур				

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня факультету менеджменту! 
Бажаємо Вам відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих 

сил, натхнення, щастя і довгої людської пам’яті!
Хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива, а в усіх Ваших починаннях будуть 

супутниками успіх і удача!

	 	 	 	 	 	 	 	З	повагою,	І.М.	Мазій
		 	 	 	 	 	 	 										(Сумський	НАУ)

Щиро вітаю керівництво інституту, співробітників, професорсько-викладацький склад, слухачів та 
студентів із 12-річчям факультету менеджменту!

 Бажаю всім здоров’я, вагомих успіхів у роботі з підготовки фахівців високої кваліфікації та 
навчанні, подальшого зростання досягнень у науковій діяльності, спорті або художній самодіяльності, 
громадській роботі, а головне, знайти себе у професійній діяльності по закінченні навчання. 

  Хай невичерпною буде чиста криниця ваших душ, а заслужена шана додасть сил і наснаги на 
нові здобутки у житті.

Натхнення Вам, успіхів, бадьорості духа та впевненості у безхмарне майбутнє!!!
З	повагою,	
Голова	Ради	студентського	самоврядування
факультету	менеджменту																																																																										А.	Освіцінська	
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Про затвердження Герба факультету менеджменту

Перший варіант Герба факультету менед-
жменту було відпрацьовано в 2008 році. Але 
це був скоріше логотип, ніж герб. Він не мав 
решти елементів, які повинні бути в складі 
герба та не відображав складових факуль-
тету, його приналежності до ОРІДУ НАДУ 
при Президентові України. Тому виникла 
необхідність упорядкувати це питання.

Перша спроба модернізувати Герб була про-
ведена розпорядженням декана факультету 
№39 від 28 квітня 2010 року. Конкурс прово-
дився з 5 по 15 травня 2010 року. Надійшло 
3 роботи: методиста кафедри 
менеджменту організацій 
Артем’євої Н.П., студента 
4 курсу спеціальності 
« М е н е д ж м е н т 
організацій» Зюзько 
В., студентки 3 кур-
су спеціальності 
« М е н е д ж м е н т »  
Журавель І.. Робо-
ти орієнтувались 
на спеціальність 
« М е н е д ж м е н т 
організацій», не 
відображали всю 
специфіку факульте-
ту, були відсутні еле-
менти герба інституту, 
які обов’язково повинні 
бути.

Розпорядженням дека-
на факультету менеджменту №8 
від 11 жовтня 2011 року з нагоди свят-
кування 12 річниці факультету було оголоше-
но конкурс «Герб факультету менеджменту». 
Конкурс тривав з 12 по 21 жовтня 2011 року. 
Була затверджена конкурсна комісія у складі: 
голова - декан факультету менеджменту Во-
ронов О.І., заступник голови-заступник де-
кана факультету менеджменту Пєклун К.В., 
члени: начальник управління інформаційно-
телекомунікаційних технологій Пігарєв Ю.Б., 
завідувач кафедри управління проектами Без-
верхнюк Т.М., завідувач кафедри менеджменту 
організацій Красностанова Н.Е., голова Ради 
студентського (слухацького ) самоврядування 
факультету менеджменту Освіцінська А.П., го-
лова PR - комісії Оконь Ю.О. Були затверджені 
умови конкурсу. Надійшла робота слухача 

спеціальності «Управління проектами» Коза-
ченко Ю.

Засіданням комісії від 24 жовтня 2011 року 
роботу Козаченко Ю. було признано кращою і 
прийнято рішення затвердити ескіз Герба фа-
культету. До ескізу подано опис Герба. В основі 
герба лежить головний геральдичний  елемент 
- англійський щит, що символізує дві риси: по-
перше, сам щит вказує що ми спираємось на 
ґрунтовну базу знань класичного менеджмен-
ту з його досвідом та традиціями, по-друге 

- на англійське походження самого поняття 
«Менеджмент». Існування двох ви-

пускових спеціальностей на 
факультеті символізують 

лента з надписом «Менед-
жмент» - спеціальність 

« М е н е д ж м е н т 
організацій» та 
магістерська шап-
ка - спеціальність 
«Управління про-
ектами». Літери 
«ФМ» вказують на 
назву факультету. 
Книга в основані 
гербу вказує на  ос-

новну діяльність 
факультету – це ви-

робництво, розвиток і 
надання знань, підготовка 

фахівців. 1999 це докумен-
тально підтверджений рік за-

снування факультету менеджменту. 
Коло як форма гербу та надпис «Одеський 

регіональний інститут державного управління» 
свідчать про те, що  факультет менеджменту 
е складовою інституту та про його специфіку 
відносно інших факультетів цього напряму.

Герб містить певний кольоровій спектр. Це 
зелений колір, що символізує надію, радість 
, свободу творчості, добробут. Чорний - 
обережність, мудрість, стабільність, золотий - 
могутність,  шляхетність, багатство. Лавровий 
вінок вказує на мир, доброту, повагу та велич. 
Девіз «LITTERARUM RADICES AMARAE, 
FRUCTUS DULCES SUNT» переводиться як: 
«Корни науки горьки, а плоды – сладки». 

Презентацію Герба факультету менеджмен-
ту сплановано провести на День факультету 10 
листопада 2011 року.
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Історія факультету ме-

неджменту почалась 12 
років тому в Одеському 
регіональному інституті 
державного управління 
Національної академії дер-
жавного управління при 
Президентові України. 
Згадаємо сторінки історії 
нашого факультету.

1998 р. - створено ка-
федру проектного ме-
неджменту. Ліцензовано 
спеціальності «Проектний менед-
жмент» 8.000003 і «Менеджмент 
організацій» 6.050200. Розпоча-
то прийом студентів та слухачів. 
Проведено першу міжнародну 
конференцію з перспектив і про-
блем розвитку проектного менед-
жменту.

1999 р. - створено факультет 
менеджменту. Першим деканом 
факультету призначено доцен-
та, доктора технічних наук, про-
фесора А.І Рибака.  Викладачі 
кафедри управління проекта-
ми прийняли участь у Україно-
п о л ь с ь к о - а м е р и к а н с ь к о м у 
консорціумі з вдосконалення 
бізнес-освіти в Україні. Налагодже-
но співпрацю з Баварським домом 
в Одесі.

2000 р. - перший випуск 
магістрів спеціальності «Проек-
тний менеджмент» денної форми 
навчання склав 10 чоловік. Про-
ведено першу науково-практичну 
конференцію студентів, присвяче-
ну 5 річниці створення Одеського 
філіалу УАДУ при Президентові 
України 

2002 р. - перший випуск 
бакалаврів спеціальності «Менед-
жмент організацій» денної форми 
навчання  склав 33 чоловіка.  Була 
створена кафедра менеджменту 
організацій, яку очолив кандидат 
економічних наук В.К. Кубліков. 
В масштабі факультету проведена 
ділова гра «Містецтво менеджера».

2003 р. - перший випуск 
спеціалістів спеціальності «Менед-
жмент організацій» денної форми 
навчання  склав 15 чоловік. Дека-
ном факультету стає В.К. Кубліков. 
На факультеті було відкрито дві 
нові спеціалізації: менеджмент 
інвестиційної діяльності та ме-
неджмент економічної безпеки. 
До складу факультету увійшла ка-
федра української та іноземних 
мов, яку очолила доцент, кандидат 

філософських наук  Т.П. Сазикіна.
2004р.- за факультетом 

закріплено кафедру інформаційних 
технологій та систем управління 
під керівництвом доцента, кан-
дидата економічних наук В.Г. 
Логвінова. Факультет закріплено в 
такому складі як сьогодні. Проведе-
но міжнародну науково-практичну 
конференцію «Методологія проект-
ного менеджменту в корпоратив-
ному управлінні».Перший випуск 
бакалаврів заочної форми навчан-
ня спеціальності «Менеджмент 
організацій»-24 чоловіка.

2006 р. - факультет очолила про-
фесор, кандидат економічних наук  
С.А Яромич, заслугою якої є розви-
ток виховної роботи на факультеті. 
Команда КВН факультету менед-
жменту «Партшкола» була на-
городжена грамотою, як лауреат 
відбіркових ігор на кубок голови 
Одеської державної адміністрації.

2007 р. - за підтримкою  ди-
ректора інституту М.М.Іжі ство-
рено Центр культури слухачів та 
студентів. Кафедру менеджменту 
організацій очолює доцент, канди-
дат економічних наук                   Н.Е Крас-
ностанова. Введено спеціальність 
«Менеджмент і адміністрування». 
Обов’язки декана виконує канди-
дат технічних наук Андріанов В.В. 
Створено перший герб факультету 
менеджменту.

2008 р.- спеціальність «Ме-
неджмент організацій» прой-
шла державну акредитацію, та 
факультет отримав дозвіл  на 
підготовку менеджерів до 2013 
року. Обов’язки декана виконував 
кандидат психологічних наук Гар-
куша В.В. 

2009 р. - факультет очолив 
кандидат психологічних наук 
О.І.Воронов. За підтримкою 
директора інституту М.М.Іжі 
організовано відвідування 
меморіалу жертвам Голодомору в 

м.Комінтерново Одеської 
області. Відновлено 
співпрацю з Баварським до-
мом в Одесі. Реалізується 
ідея організації студентсь-
кого (слухацького) само-
врядування, як ділової 
гри з метою розвитку фа-
культету. Відкрита п’ята 
секція щорічної науково-
практичної студентської 
конференції «New 
insights into management» 

(Новітній погляд на менед-
жмент), яку підготувала кафе-
дра українських та іноземних 
мов. Затверджено логотип та гімн 
спеціальності «Управління про-
ектами». Виникла студентська 
газета «Академія». Підготовлено 
презентацію «Офіцери» на честь 
«Спілки офіцерів» інституту.

2010 р. - вперше у щорічної 
науково-практичної студентської 
конференції «Сучасний ме-
неджмент, моделі, стратегії, 
технології» брали участь студенти 
Орловської регіональної академії 
державного управління  Російської 
Федерації. Відкрита шоста секція 
«Інформаційні технології». Дві 
обранні за конкурсом студентки фа-
культету менеджменту  (Нагорна Г., 
Щербакова М.) пройшли курс семе-
стрового навчання  в Університеті 
технологій, підприємництво та 
дизайну м. Вісмар. Студентсь-
ка команда факультету прийняла 
участь у міських змаганнях «Щит 
Вітчизни-2010». Спеціальність 
«Управління проектами» пройшла 
державну акредитацію, та факуль-
тет отримав дозвіл  на підготовку 
проектних менеджерів до 2015 
року.

2011р. - випущено 1721 про-
ектних менеджерів, менеджерів 
з інвестиційного бізнесу та 
економічної безпеки. Створено 
медіа-проект міського рівня «Міс 
Академія-2011». Оголошено кон-
курс та затверджено другий герб фа-
культету менеджменту. Курс семе-
стрового навчання  в Університеті 
технологій, підприємництва та 
дизайну м. Вісмар пройшли чо-
тири студентки. У щорічній 
науково-практичній студентській 
конференції «Сучасний ме-
неджмент, моделі, стратегії, 
технології» брало участь 145 
учасників, з них 73 інших ВНЗ та 4 
з Російської Федерації.
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Головний редактор – Готка М.В.
Верстка – Козаченко Ю.В.
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Детальну інформацію про інститут та умови прийому можна 
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Для отримання організаційно-методичної допомоги до всту-
пу в інститут бажаючі можуть заповнити попередню заяву за 
формою, що розміщена на сайті інституту в розділі «Прийом до 
інституту».

Відділ прийому, розподілу слухачів та зв'язків 
з випускниками працює за адресою:
65009, м Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 108-а, 119
Понеділок - п`ятниця з 9.00 до 17.00; субота з 10.00 до 15.00.
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Людина Року 2011
 2011 рік став першим в історії факультету менеджменту роком  проведення 

церемонії нагородження «Людина року» за високі професійні та громадські 
досягнення на факультеті менеджменту Одеського регіонального інституту 
державного управління. 

Церемонія являється проектом студентського самоврядування факуль-
тету менеджменту. Організаційним комітетом було затверджено декілька  
номінацій, які пропонуються до Вашої уваги.

Номінація Переможець
«За збереження кращих традицій викла-

дання»
В.П.Капітанов

«За розвиток студентської науки» С.І.Майданюк

 «За креативність в вихованні студентів» О.А.Бекетова
 «За ініціативу в кураторській роботі» Т.Г.Кемарська

 «За розвиток  студентського самовряду-
вання факультету менеджменту»

І.С.Коваль

 «Самий активний староста навчально-
академічної студентської   групи»

О.С.Козаченко
К.В.Пшенічна

 «Самий розумний студент» Катюха О.С.
«Самий яскравий  слухач» Мовчан О.О.

Международный день 
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА
В этот день свой профессиональный праздник отмечают проектные ме-

неджеры, главной задачей которых является последовательно и надежно 
выстроить процесс организации работ по выполнению конкретного про-
екта.

Проектный менеджер — это обладатель системы знаний в области управ-
ления проектами в любой сфере человеческой деятельности, которая имеет 
своей целью получение конкретного и, главное, эффективного результата.

Проектный менеджмент очень сильно повышает организационные спо-
собности человека. Организует все происходящие вокруг рабочие про-
цессы, ясно представляя, какие нужны ресурсы, сколько денег и времени 
понадобится для достижения результата, какая ответственность лежит на 
каждом из членов команды. 

Дата в 2011 г.
1 ноября


